
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 15. 11. 2004

Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Rumpel,
Solárová, Šumberová, Treterová, Klapcová, Kubala, Smolková, Vlček
Omluveni: Plášek, Sedláriková
Nepřítomni: Bucharová

Program:
1. Předseda AS PřF OU přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Výsledek doplňujících  voleb Studentské komory  AS OU a AS PřF OU konané

dne 10. 11. 2004:
• Doplňující  volby Studentské komory AS OU  - počtem 198 hlasů (16,3% ) byl

zvolen Vratislav Vozník, student 2. ročníku KBE – Aplikovaná ekologie.
• Doplňující volby do Studentské komory AS PřF OU – z celkového počtu 1522

studentů se voleb zúčastnilo 248 studentů, což činí 16,3%. Zákonem stanovená
minimální účast ve volbách do fakultního AS je 30%. Z tohoto důvody byly volby
do AS PřF OU neplatné a bude vyhlášeno druhé kolo voleb. 

3. Druhé kolo doplňujících voleb Studentské komory AS PřF OU – harmonogram:
• Návrh kandidátů do Studentské komory AS PřF OU  - do 26.11. 2004 do 13 hodin
• Zveřejnění kandidátní listiny – do 29. listopadu 2004 do 13 hodin. Kandidáti

budou prezentováni také na www stránkách OU.
• VOLBY Studentské komory AS PřF OU  se budou konat ve dnech 6.12. – 8.

12. 2004,  a to:
- Hladnov – 6.12. 2004  od 7 – 10 hodin a 7. 12. 2004 od 10 do 14 hodin
- Děkanát PřF OU – 6.12. 2004 od 1030 do 14 hodin a 8. 12. 2004 od 1030 do 14

hodin
• Zveřejnění výsledků voleb – 9.12. 2004 do 13 hodin

4. Shromáždění Akademické obce – předseda AS PřF OU navrhuje uspořádat 28.2.
2005 v době od 13 do 15 hodin shromáždění Akademické obce PřF za účasti vedení
PřF a s vedení univerzity. Tímto zveme vedení Ostravské univerzity, vedení
Přírodovědecké fakulty, zástupce knihovny a CITu, stejně jako všechny členy
Akademické obce. Na setkání bude prezentována zpráva o činnosti AS PřF OU a poté
budou následovat vystoupení členů vedení a diskuse.

5. AS OU  – Mgr. Drozd  Ph.D.  seznámil přítomné s činností AS OU. Oznámil, že
pravděpodobně v únoru 2005 proběhne evaluace vyučujících studenty. 

6. RNDr. Rumpel, Ph.D. seznámil senát s perspektivním vytvoření nové katedry na
PřF OU – Katedry managementu a informatiky. Na určité příští zasedání AS PřF OU
budou pozváni, Prof. Močkoř a doc. Klimeš (iniciátoři vytvoření nové katedry)
k prezentaci argumentů pro vytvoření této katedry a k nastínění  finančních aspektů
vzniku této nové katedry resp. jejího vlivu na rozpočet PřF OU a jednotlivých kateder. 

7. Různé:
• Diskusní fórum – znovu upozorňujeme na možnost diskuse v rámci diskusního fóra

AS PřF OU. Studenti se mohou přihlásit svým studijním  číslem a heslem. Pan Knýbel
bude požádán předsedou senátu o umístění informace o diskusním fóru na přímo na



vstupní webovou stránku PřF, čímž se zvýší míra informovanosti o tomto nástroji
komunikace, jak mezi studenty, tak i akademickými pracovníky.

• AS PřF OU navrhuje vedení univerzity a knihovny zrušit uzavření knihovny a
studoven PřF v úterý dopoledne   a přesunout - toto zcela jistě opodstatněné uzavření -
ze  stávajících úterků na pátky. Úterý je z pohledu studentů i pedagogů velice
exponovaný den, kdy probíhá více přímé výuky a na fakultě je přítomno více studentů,
kteří v přestávkách mezi jednotlivými kurzy nemají možnost studovat. Předseda
senátu požádá p. prorektora Doc. Dvořáka a pana děkana Doc. Šindlera o podporu
ve věci přesunu zavírací doby, což zcela jistě dále zlepší podmínky pro studium.  

Příští zasedání AS PřF se bude konat 13. prosince 2004 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkanátu.

Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Verifikoval: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
jednatelka AS PřF OU předseda AS PřF OU


